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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Към годишен финансов отчет на Община Брусарци за 2013 год.

При съставянето на Годишен финансов отчет са спазени изискванята на
Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Указания на
Министерство на финансите ДДС№20/2004г. и ДДС№12/2013г.,всички
нормативини
актове
уреждащи
очетността
на
бюджетните
предприятия,Счетоводната политика на Община Брусарци.
Община Брусарци е административна единица,в която се осъществява
местно самоуправление, има право на собственост и самостоятелен
общински бюджет.
В структурата на общината са включени 6 второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити: 3 кметства и 3 училища.
При
консолидиране
на
счетоводната
ииформация
за
активите,пасивите,приходите и разходите на бюджетните предприятия
съгласно чл.33 от Закона за счетоводсвото са изготвени оборотни ведомости
поотделно за трите отчетни групи „Бюджети”,Извънбюджетни сметки и
фондове” и „Други сметки и дейности” с данни за състоянието на
счетоводните сметки преди операциите по приключването.Данните в
оборотните ведомости са представени на ниво синтетични счетоводни
сметки,съгласно
утвърдения
индивидуален
сметкоплан
на
общината.Оборотните ведомости на второстепените разпоредители са
обобщени от общината като първостепенен разпоредител,е изготвена сборна
оборотна ведомост по определеният от МФ-дирекция „Държавно
съкровище”форма, електронен носител.
При отразяването на отделните стопански операции на начислена и
касова основа се извърши анализ за взаимовръзката и съответствието на
отчетените суми по сметките от СБП и по параграфите от ЕБК.
Формата на счетоводството в Община Брусарци се осъществява
съгласно чл.12 от ЗС, при спазване на счетоводните принципи съгластно чл.4
от ЗС.
Дълготрайни материални активи
Първоначално дълготрайните материални активи се заприхождават по
цена на придобиване съгласно определението дадено в СС16.
Възприет е стойностен праг на същестност в размер на 700
лв.Признавенето и отчитането като такива се осъществява при спазване на
критериите и изискванията, регламентирани от ДДС№20/2004 г.,СС-16 и
утвърдената счетоводна политика от Кмета на общината.
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По сметка 2031”Административни сгради” е отразен основният ремонт
на училище СОУ Брусарци,ОУ Василовци и основен ремонт на здравните
кабинети в с.Василовци и с.Дондуково.
По сметка 2041”Компютри и хардуерно оборудване” са намерили
отражение предоставените от НСОРБ – ДМА но обща стойност 16969,20 лв и
прехвълените в бюджета от ИБСФ по ОП „Административен капацитет”
ДМА на стойност 5784,00 лв.
Закупените през годината от капиталовата субсидия климатици и котли
за парно отопление за нуждите на училищата и детските градини са
осчетоводени по сметка 2049 ”Други машини,съоражения,оборудване”
По сметка 2060”Стопански инвентар”са заведени закупената печка
конвектомат за нуждите на ДСП и прехвърлените в бюджета ДМА от ИБСФ
ОП Административен капацитет.
Нематериални дълготраини активи
Община Брусарци има придобити програмни продукти отразени по
сметка 2101,платен лицинз за ползване на Web БП –Конто 66 отразен по
сметка 2102 ,изработения общ усройствен план на общината е осчетоводен
по сметка 2109.
Пояснение на обороти и салда по счетоводни сметки
Община Брусарци има сключен договор за кредит от фонд „ФЛАГ” за
изпълнение на проет по ОП „Регионално развитие” отразен по дебита на
сметка 1997 „Други заеми и дългове към местни лица”,същият е отразен и по
сметка 4624 в група „Бюджет” и 4614 в група „ИБСФ”
Към 31.12.2012г. общината няма просрочени задължения.Задълженията
които са осчетоводени по сметка 4010 ”Задължения към доставчици от
страната” са текущи и същите са платими през месец януари 2014г.
Салдото по сметка 4110 ”Вземания от клиенти от страната”
представляващи наеми от отдадени под наем общински недвижими имоти.
Получените помощи в натура при прилагането на схема „Училищен
плод”и получените хранителни продукти от БЧК за нуждите на ДСПатронаж
са осчетоводени по дебита на с-ка 6012 и по кредита на с-ка 7413 съгласно
указания на т.22.2 от ДДС №05/2011г., като сумата няма отражение в „Отчета
за касово изпълнение на бюджета”.
В счетоводната политика на общината не е разписан начина на
провизиране на вземания,поради това същото не е направено.
Спазен е принципа за текущо начисляване на разходите за м.декември
чрез използване на сметка 4967 „Коректив по задължения към местни
лица”,които задължения се плащат м.януари на следващата година,това са
основно задължения за ползване на ел.енергиа ,вода ,телефони.
В случайте на предоставено безвъзмездно право на ползване на
активите,подлежащи на отчитане на база на подхода на приписаните приходи
и разходи, преди операциите по годишното приключване на сметките са
приложени съответните процедури, регламентирани в т.17.13-17.16.от ДДС
№20/2004г.
В края на годината в общината е извършен анализ на неизползваните
отпуски, включително и на полагащите се осигурителни вноски за сметка на
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работодотеля съгласно т.19.7 от ДДС №20/2004 г. на МФ и бяха начислени
като разходи за провизии за персонал по сметка 6047.
Салдото по сметка 4512 „Разчети за данък върху приходите от
стопанска дейност” показва начисленият данък по чл.249 от ЗКПО за 2013г.
Приходите и разходите от стопанската дейност се отчитат по общия
ред по гр.6 и гр.7 от СБП,след което се отнасят по сметките за стопанката
дейност задбалансово.
За сметка 4500 от СБП се приключва със сметка 1001 в началото на
следващата година.На консолидирано ниво за системата на първостепенния
разпоредител салдото на сметката е винаги нула.
Инвентаризация,оценка на активите и пасивите
Със Заповед на Кмета на общината №.РД-02-09-225/02.12.2013г.се
извърши пълна инвентаризация на всички дълготрайни материални и
нематериални активи,материални запаси в Община Брусарци и нейните
второстепенни разпоредители.След фактическа проверка резултатите са
документирани в инвентаризационни описи и сравнителни ведомости.
Представени са протоколи за брак, които са утвърдени от кмета на
общината,резултатите от инвентаризацията са осчетоводени по съответните
сметки през м.декември 2013 г.
Със Заповед на Кмета №РД-02-09-223/27.11.2013 г. съгласно т.36.1 от
ДДС №20/2004г. се извърши преглед за обезценка на дълготрайните
материални и нематериални активи. Резултатите от нея са отразени през
м.декември 2013г. по сметка 7802 „Отрицателни преоценки на активи” –
58072,74 лв.
Задбалансови сметки
Кредитното салдо по сметка 9200 ”Поети ангажименти по договори”
показава сумата на наличните ангажименти по сключени договори към
31.12.2013 г.
Всички материални запаси дадени в употреба се водят задбалансово
съгласно изискванията на т.2.12 от ДДС№20/2004 г.по сметка 9909 от
СБП.Извършена е инвентаризация, като резултатите от брака са отразени в
годишният финансов очет.
Актувани са като общинска собственост земи,които са осчетоводени по
дебита на сметка 9901”Земи гори и трайни насаждания”
Общината е извършила основен ремонт и е придобила ифраструктурни
обекти.Те са изписани на разход в момента на тяхното придобиване и са
заведени задбалансово по сметка 9902 „Инфраструктурни обекти”.
Към 31.12.2013 г. общината има просрочени вземания осчетоводени по
задбалансова сметка 9915 „Просрочени взмания от наеми” в размер на
3502,81 лв.
В група „Извънбюджетни сметки и фондове” е отразена
извънбюджетната дейност на общината.Открити са две извънбюджетни
сметки с код 7443 за ползване, разходване и отчитане на средства от фондаве
по проекти на РА и НФ,съгласно указания на ДДС№07/2008 г. и
ДДС№8/2008 г.
В очетността на извънбюджетните средства се включват операциите по
получаването на средства,извършавнето на плащанията и свързаните с тях
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приходи,разходи и операции с активи и пасиви,съгласно указанията,дадени с
указания ДДС №06/2008 г.Поради това,че средствата са получени по
бюджетната сметка,за отчетните цели касовите потоци се осчетоводяват
едновременно и огледално по сметка 4684 и §88-03 в отчетността за бюджета
и извънбюджетните сметки и фонодве.
В група „Други сметки и дейности” са намерили отражение всички
събрани суми от внесени депозити, гаранции за участие в търг и гаранции за
изпълнение и преведен обезщетения по чл.37в,ал.7 на ЗСПЗЗ.
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